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  Ata da Sessão Ordinária nº 026/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em primeiro de outubro de dois mil e 
dezenove.   
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, 
no Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda para que assumisse a primeira secretaria, e convidou a Vereadora 
Clara Regina Sales Dias para que assumisse a secretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 
que a segunda secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a presença 
dos seguintes Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-presidente; Magno Rodrigo 
Pereira Miranda-1º secretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ª secretária em 
exercício; Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson da 
Silva Oliveira, Luís Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A 
falta justificada dos Vereadores; Maria Odília dos Santos Carvalho e Valdinei das Graças 
Chaves. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente 
declarou aberta a presente sessão e convidou a Vereadora Clara Regina Sales Dias para fazer a 
leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 7 versículos 1 a 13. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
24/09/2019, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada 
por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário em 
exercício continuou com a leitura dos expedientes; Decreto nº 006/2019-GAB, Institui a Comissão 
Integrada por representantes da gestão e de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de 
Aurora do Pará, para a elaboração de proposta de reformulação do Plano de Cargo e Remuneração 
da rede pública municipal de saúde de Aurora do Pará, e dá outas providências. Requerimento nº 
031/2019, de autoria do Vereador Evandro José da Cunha, assunto: Solicitação a Construção de 
Três Salas de Aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental, na Comunidade Cajueiro, neste 
Município. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da 
Ordem do Dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca a matéria em discussão e votação. O 
requerimento nº 031/2019, de autoria do Vereador Evandro José da Cunha. Em discussão, sem 
discussão. Em Votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. O Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, 
para falarem em tema livre. A Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque dispensou a 
palavra. O Vereador Euclênio Arruda de Souza dispensou a palavra. O Vereador Joelson da 
Silva dispensou a palavra. O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna, e 
desejou bom dia a todos. Parabenizou o Vereador Evandro José pelo trabalho que tem 
desenvolvido na Região do Maracaxí, afirmou que residiu na região por seis anos como professor e 
conhece as necessidades da população da região mencionada. Disse que tem como meta em seu 
mandato visitar todas as comunidades do município, na qual até o presente momento visitou 
21(vinte e um) comunidades, e esteve presente nas comunidades Véu de Deus, Mangueirão, Siriri 
e demais Comunidades localizada nas margens do Rio Capim, portanto, as mesmas foram 
beneficiadas com a rede de energia elétrica, através do programa Luz Para Todos, do Governo 
Federal, isso se faz necessário que seja implantado as luminárias nos postes das comunidades as 
margens do Rio Capim. Pediu ao Presidente desta Casa que encaminhe um ofício ao Prefeito 
Municipal solicitando a implantação das luminárias nas comunidades à margem do Rio Capim, no 
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intuito de garantir a segurança da população. Afirmou que esteve na Comunidade São Domingos 
do Jacamim e observou que o micro sistema de abastecimento de água implantado está pronto, e 
precisa ser ligado para fornecer água aos moradores da referida Comunidade. A Vereadora Clara 
Regina Sales Dias usou a tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou todos os 
presentes. Relatou que hoje dia 01 de outubro, começa a campanha de prevenção do câncer de 
mama, o estado do Pará também aderiu à campanha “Outubro Rosa”; ressaltou Projeto Lucas, de 
autoria do deputado estadual e vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará, 
Martinho Carmona, este projeto foi aprovado aderindo a campanha “Outubro Rosa”, no Estado do 
Pará, mediante essa situação solicitou através de ofício juntamente com a Secretaria Municipal de 
Saúde do município ao deputado federal Paulo Bengtson, “o projeto Lucas”, é um ônibus de 
atendimento móvel de saúde, com profissionais da área da saúde, para atendimento as mulheres 
do município, com consultas, exames de prevenção contra o câncer de mama e outros, estará 
atendendo as mulheres do nosso município nos dias 21 a 25 de outubro do corrente ano; Lembrou 
que o Estado do Pará  registrou mais de 2.750(dois mil e setecentos e cinquenta) casos de câncer 
de mama, entre o ano de 2000 e 2010, portanto, esse número é preocupante, mas nós quanto 
mulheres temos que lutar em prol de nossa saúde aderir e divulgar a campanha “Outubro Rosa”, 
sabemos que a saúde do Brasil é precária, mas temos que fazer nossa parte. Falou sobre o suposto 
caso do aparecimento da doença de meningite no fim de semana anterior em uma servidora da 
Creche municipal, na cidade, na sua opinião “mesmo em caso de suspeita da doença, deveria isolar 
o local por motivos preventivo aos alunos e funcionários”. O Vereador Evandro José da Cunha 
usou a tribuna, desejou bom dia a todos os presentes. Falou que está preocupado com o baixo 
número de eleitores do município após a criação da biometria, tendo em vista que o município 
possui uma grande extensão territorial, que dificulta a vinda dos eleitores até ao cartório eleitoral 
que fica no município de Mãe do Rio, pediu ao Senhor Presidente desta Casa e demais Vereadores 
para que juntos possamos viabilizar uma maneira de atendimento itinerante aos eleitores do 
município, nas comunidades. Afirmou que conversou com o chefe do cartório de Mãe do Rio, o 
Senhor Adriano e o mesmo lhe informou que se o prefeito municipal juntamente com a câmara 
municipal através de ofício solicitando ao Cartório uma equipe para fazer o atendimento de 
recadastramento Biométrico, na cidade. Afirmou que na região do Maracaxi, a eleição do dia o6 de 
outubro do ano em curso, para escolha de conselheiro tutelar, muitos eleitores não irão às urnas, 
porque não fizeram ainda o recadastramento biométrico. Agradeceu o Prefeito Municipal, Jorge 
Pereira de Oliveira e Secretária Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia, pelo Projeto Saúde “Mais 
Perto Você e Saúde na Escola”, na Região Maracaxí, realizado no dia 27 de setembro do corrente 
ano com atendimentos médico, de enfermagem e odontológico; coletas de PCCU; teste de HIV, 
Sífilis e Hepatite C; vacina contra Sarampo; emissão de cartão do SUS. Falou que esteve semana 
passada no gabinete do Deputado Federal Hélio Leite, e o mesmo destinou uma emenda 
parlamentar de R$150(cento e cinquenta mil reais) para construir um posto médico na 
comunidade Cajueiro. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna, desejou bom dia a todos os 
presentes. Parabenizou o Vereador Evandro José pelo requerimento mencionado, destacou se por 
acaso esse requerimento venha ser atendido, esperamos que a obra seja iniciada e tenha um 
tempo determinado para sua conclusão e não aconteça o mesmo que aconteceu com a construção 
da obra da escola da Comunidade Siriri, que teve início no ano de 2015 e até o presente momento 
não foi concluída. Compartilhou a fala do Vereador Luís Carlos, referente ao micro sistema de 
abastecimento de água da Comunidade São Domingos do Jacamim. O Vereador Magno Rodrigo 
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Miranda usou a tribuna, e cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o vereador Evandro 
José pelo seu requerimento mencionado, faço voto que o mesmo seja atendido. Quero falou sobre 
o requerimento nº 028/2019, que foi aprovado por esta casa de leis dia 27 de agosto, solicitando a 
manutenção da iluminação pública da comunidade Bom Jesus. Pediu ao Senhor Presidente desta 
Casa que encaminhe um oficio para o prefeito municipal solicitando resposta do referido 
requerimento; a comunidade já mencionada também está sem abastecimento de água potável. 
Afirmou que o Governador do Estado, Helder Barbalho, estará em Mãe do Rio, na próxima sexta-
feira, inaugurando uma praça e pavimentação de uma PA, entretanto estou com um requerimento 
de nº 029/2019, para entregar ao governador solicitando as Reformas das seguintes escolas: 
Escola Estadual Doutor Laudelino Pinto Soares, da Vila Repartimento, Município de Aurora do 
Pará/PA; e a reforma e manutenção da subestação da rede elétrica da Escola Estadual Hildeberto 
Reis, para funcionamento das centrais de ar da referida escola, bem como a reforma da quadra de 
esportes com cobertura. Agradeceu o Prefeito Municipal por ter atendido o requerimento 
nº028/2019 de sua autoria, com a reforma do posto de saúde da Vila Repartimento. Em ato 
contínuo, questionou sobre a ambulância que o município recebeu através de emenda 
parlamentar do deputado estadual Thiago Araújo, que seria destinada para atender as seguintes 
Comunidades; Vila Repartimento, Jabuti e Vila do km 75, e até o presente momento a ambulância 
não foi entregue para atender a população das referidas Comunidades; sugeriu que fosse instalada 
uma antena de telefonia rural para viabilizar a comunicação das referidas Comunidades com a 
secretaria municipal de saúde para atender as necessidades da população com ambulância em 
casos de urgência. Falou sobre a falta de fornecimento de água na Vila km 75. O Vereador 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou o público presente. Falou sobre 
iluminação pública do município, a situação é complicada porque a população não paga taxa pelo 
consumo de água, o que reflete na cobrança abusiva de taxa de iluminação pública, citou que 
recentemente foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 006/2019, autoria do Poder Executivo 
Municipal, que institui a Lei de contribuição da iluminação pública (CIP), do município, e foi 
sancionada pelo Prefeito Municipal e a contribuição de iluminação pública irá diminuir. 
Compartilhou o pronunciamento da Vereadora Clara Regina em relação “Outubro Rosa”. Ressaltou 
que esta Casa em parceria com a Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, irá solicitar ao Cartório 
eleitoral de Mãe do Rio atendimento de recadastramento biométrico, haja vista que o nosso 
município é de grande extensão territorial, e não foi possível todos eleitores  fizessem a biometria. 
Destacou que atual Secretaria Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia, vem fazendo um excelente 
trabalho no município e parabenizou pela ação “Saúde Mais Perto Você e Saúde na Escola”, a qual 
já foram atendidas as seguintes Comunidades; Repartimento, Ipitinga e Região do Maracaxi. 
Relatou que participou no dia 30 de setembro do ano em curso da I Conferência de Ouvidorias 
Públicas do Estado do Pará, departamento que por Lei das Ouvidorias já sancionada e se encontra 
obrigatório nos órgãos públicos, nas Prefeituras e Câmaras Municipais, porém a ouvidoria desta 
Casa tem a obrigação de responder demandas da população em até 30 dias, ou seja, já cumpre 
integralmente, havendo a ouvidoria no portal da transparência online, por via de e-mail, por 
telefone, e ainda a ouvidoria física aqui neste Prédio da Câmara, atendendo as necessidades de 
dúvidas, sugestões ou demais fatores que os munícipes necessitem, lembrando que o mesmo não é 
canal um de denúncias.  Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e cinco minutos convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 08 de outubro de 2019, e não havendo mais 
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nada a tratar eu____________________________________1º secretário em exercício da Câmara Municipal de 
Aurora do Pará, lavrei a presente Ata que após lida, discutida e votada será assinada por mim, pelo 
Presidente e pelos demais Vereadores.  

 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:____________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 1º secretário em exercício:____________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
 


